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Община Созопол се включва в Националната
кампания „За чиста околна среда-2016 г.”
Cyan Magenta Yellow Black

Подготвени
са четири
проекта за
финансиране
от ПУДООС
Община Созопол подготвя проект „Обособяване на
кът за отдих в УПИ – XVI,
кв. 1– гр. Созопол, Община Созопол” във връзка с
участие в конкурс,
От мястото, където ще бъде изградена зоната за отдих, се открива невероятна гледка към морето и островите Свети Иван и Свети Петър
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Созополското пристанище е сред
приоритетните по Черноморието
Кметът на Община Созопол Панайот Рейзи участва в работна
среща за представяне възможностите на европейските програми
Кметове от Бургаска
област взеха участие в
работна среща със заместник-министъра на
земеделието и храните
Васил Грудев. На срещата бяха представени възможностите на ОП „Развитие на селските райони” и ОП „Морско дело и
рибарство”.
На срещата за разясняване на предстоящите за
кандидатстване мерки по
оперативните програми,
която се проведе в Община Бургас, присъстваха кметовете на Созопол – Панайот Рейзи, на
Царево – Георги Лапчев,
на Приморско – Димитър
Германов и на Средец –
Иван Жабов.
Кметове на морски общини от Южното Черноморие бяха разочаровани от оскъдния ресурс,
предвиден за финансиране на мярка „ИнвестиКметове от Бургаска област взеха участие в работна среща със заместникминистъра на земеделието и храните
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Черноморец чака
богата гроздова реколта

Кукери прогониха злото
от село Равна гора

Царят на лозята Янчо Стамов и кметът на
град Черноморец Добри Добрев първи зарязаха лозята с пожелание за берекет и пълни бъчви с вино

Кметът на село Равна гора Георги Станев е доволен от инициативността на младите хора, които и тази година се включиха с оригинални костюми в кукерската дружина
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27 младежи до 29-годишна възраст
ще бъдат назначени на работа
Община Созопол е с одобрено проектно предложение по ОП „Развитие на човешките ресурси”, „Обучение и заетост на млади хора”.
От 01.03.2016 година 27 души, млади хора на възраст
до 29 години, които са с регистрация в Бюрото по труда – Созопол и отговарят на изискванията на програмата, ще бъдат наети за срок от 6 месеца.
Те ще бъдат назначени на работа в населените места на община Созопол, която включва почистване на
детски площадки, паркове, гробищни паркове, входни
и изходни артерии на населеното място, канавки, банкети, дерета и нерегламентирани сметища.

НЧ „Отец Паисий – 1896”
организира дарителска кампания
Созопол се включва в дарителска кампания за изграждане на Национален център за жестови услуги за
хора с увреден слух.
По инициатива на Регионална библиотека „Пейо Яворов” гр. Бургас в сътрудничество с 13 читалища и културни институти региона, фондация „Заслушай се” гостува с изложба – плакати на известни личности, които „говорят” на жестов език. Експозицията е в подкрепа на създаването на Национален център за жестови
и текстови услуги, който да даде възможност на хората с увреден слух да общуват пълноценно.
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ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
Община Созопол уведомява всички собственици на хотели, семейни хотели, пансиони, стаи за гости, апартаменти за гости и
заведения за хранене и развлечение, че в изпълнение на чл.133,
ал.2, 3, 4, чл.137, ал.1 и §5 от Преходни и заключителни разпоредби от Закона за туризма, срокът на издадените удостоверения през 2006г. и 2007г. за определената категория на туристическият обект е изтекъл и прекратен със Заповед 8-Z – 6/05.01.16г.
Нова категория на обекта се определя след подаване на Заявление за категоризиране по образец във фронт – офиса на Fбщина Созопол – гише № 2.
Тел. за връзка: 0550 25770

За любовта, която може да
направи от всеки герой
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СЪОБЩЕНИЕ
Дирекция “Социално подпомагане”- гр. Созопол
уведомява гражданите, че в Държавен вестник бр.
96 от 09.12.2015 е обнародван Законът за държавния бюджет на Република България за 2016 г. Законът влиза в сила от 01.01.2016 г. като размера на месечните помощи за отглеждане на дете по чл.7, ал.1
от ЗСПД са както следва:
- за семейство с едно дете – 37 лв.
- за семейство с две деца – 85 лв;
- за семейство с три деца -130 лв;
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Стартира записването за участие
в Международния детски фестивал
„СОЗОПОЛСКА ПАНОРАМА”- 2016 година
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